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9. Once ~ekilleri gostererek
~ocuga kopya ettirin;
yapamazsa ~izerek gosterin.

6., B. ve 9. maddeleri verirken ad7n7soylemeyin. 6 ve Bide ~ekillerin yap717~7mgostermeyin.
7. insan ~izme skorlamasmda ~ift organlar (2 ko~ 2 bacak, vb.) tek par~a olarak saylhr.
10. Bebegi kullanarak ~ocuga deyin ki: Bana burnunu, gazunu, kulagml, agzlm, elini, aya91m, karmm,

sa~lm goster. Ka~ klslm gasterdigini kaydedin.
11. ~ocuga kup vererek "bunu anneye ver", "bunu yere koy", "bunu masaya koy" deyin. En az birini yapabilirse

ge~er.

Test verili~i i~in yonergeLer
1. GuWmseyerek, konu~arak ya da el sallayarak ~ocuk gulumsetilmeye ~ab~lbr, fakat dokunulmaz.
2. ~ocuk kendi eline birka~ saniye dikkatle bakmabdH.
3. ~ocuk ayakkabllanm baglayamayabilir veya arkasmdaki dugmeyi, fermuan kapatamayabilir.
4. Parmaklann arkasma ya da ucuna dokunuldugunda ~mgHagl yakalarsa ge~er.
5. ~izgi, uygulay1C1mn ~izdiginden 30 derece ya da daha az egimde olursa ge~er.

o D+
6. Herhangi bir kapab ~ekil ge~er.

Devamb yuvarlak hareketler kabr.

12. Once "resmin adml soyleme" maddesini verin (Bk. 13) (j~ taneden az isim soylerse resimler ~ocugun onunde
iken "bana ku~u, kediyi, •.• goster" deyin. Ka~ml bildigini kaydedin.

13. Resimleri gasterin ve adml soylemesini isteyin (sadece ses ~lkanrsa puan verilmez). Ka~ml bildigini kaydedin.
14. Resimleri kullanarak ~ocuga ~unlan sorun: "Hangisi ufar?, ••• miyav der?, .•. konu~ur?, ••• havlar?,

••• dort nala ko~ar?" Bir tanesini bilirse ge~er.
15. "O~iidiigiin zaman "" yoruldugun zaman "" aaktlgm zaman ne yaparsm?" diye sorun.

Bir tanesini bildiginde ilgili maddeden ge~er.
16. "Bardakla ne yapll7r?, Sandalye ife ne yapll7r?, Kalemle ne yaplI1r?" diye sorun. ~lev tammlayan sozler dogru

yamt olarak kabul edilmelidir.
17. "Top, deniz, masa, ev, elma, perde, merdiven, tavan nedir?" diye sorun. Kullamm, ~eki~ yaplldlgl madde,

genel slmflama (ornegin, "elma meyvadH" gibi, klrmlZldegil) a~lS1ndan tammlay1C1 sozler ge~er.
Ka~ sozcuk bildigini kaydedin.

18. "At biiyiiktiir, peki ya fare?", "Ate~ slcaktlr, peki ya buz?", "Anne bir kadmdlr, peki ya baba?",
"Giine~ giindiiz pkar, peki ya ay?", diye sorun. Ka~ml bildigini kaydedin.


